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Juhatuse koosoleku protokoll 

Vasalemma         26.08.2019 nr 7 

Algus 18.20, lõpp 19.30 
 
Juhatuse koosolekust võtsid osa 8 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Jaanus Saat, Einar 
Alliksaar, Natali Käsk, Ranno Rüüberg, Heiki Hõimoja, Heli Raidve, Jelena Maljutina. 
 
Puudusid: Kadri Kurm, Andrus Kuiva, Kaido-Allan Lainurm, Aila Lainurm, Henry Mang, Priit 
Raudla. 
 
Kutsutud: meetmejuht Ede Teinbas 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman 
Protokollija Kerli Lambing 
 
Päevakord: 
1. Arutelu seoses konkursi korraldamisega büroojuhi leidmiseks 
 
Päevakorrapunkt 1 
Arutelu seoses konkursi korraldamisega büroojuhi leidmiseks 
 
Rafael Milerman andis teada, et büroojuht Kerli Lambing on esitanud 13.08.2019 avalduse töölt 
lahkumiseks, viimane tööpäev on 13.09.2019. Avaldus on juhatusele koos juhatuse koosoleku 
kutsega edastatud. Selgitas, et arutas täna tööülesannete jagunemist tegevmeeskonnaga ja 
teeb juhatusele ettepaneku otsida esimeses järgus eelkõige nö tehniliste ülesannete täitmiseks 
büroojuht. Tegi ettepaneku koosolekul otsustada konkursi välja kuulutamise ja värbamis-
komisjoni moodustamise. 
 
Toimus arutelu tööülesannete jaotuse üle. Büroojuhi tööülesanneteks jääksid strateegias 
märgitud tegevused: korraldab PRIA-ga seonduvad tegevusgrupi toimingud ja tehnilise 
asjaajamise (maksetaotluse koostamine); korraldab ühingu raamatupidamise; teostab 
taotlusdokumentide tehnilist kontrolli; korraldab asjaajamise ja ühingu aruandluse; korraldab 
taotlusvoorude tehnilise ettevalmistamise; korraldab hindamiskomisjoni tehnilise töö; valmistab 
ette tegevuskava, eelarve ja rakenduskava projekti juhatusele ning koordineerib ja jälgib 
tegevuskava täitmist vastavalt eelarvele ja rakenduskavale; korraldab IT arendustegevusi ja 
haldust; korraldab finantsalase nõustamise; korraldab õigusalase nõustamise. 
 
Nõustamisega seotud tegevused jäävad esiti eelkõige meetmejuhi kanda. Juhul kui konkursiga 
leitakse nt LEADER või mõne muu Euroopa Liidu toetusmeetme taustaga inimene, siis saab 
ülesandeid kokkuleppel juhatuse ja töötajatega ringi tõsta. 
 
Toimus arutelu konkursi tähtaja, kuulutuse sisu ja töötasu üle. Tähtajaks jääb 15.09.2019. 
Kuulutus avaldada võimalusel ka näiteks CV keskuses või mujal sarnases kanalis. Kindlasti 
jagada ka sotsiaalmeedias ja personaalselt. Kuulutuses märkida, et kasuks tuleb varasem 
kokkupuude Euroopa Liidu toetuste valdkonnaga. Töötasuks märkida kuulutuses alates 1100 
eurot (brutotasu). 
 
Rafael Milerman tõstatas sügisvooru tehnilise hindamise korraldamise küsimuse. Laekunud 
taotluste dokumendid tuleb üle kontrollida ja seda oleme senini teinud nö kahe silmapaari 
meetodil. See peab ka edaspidi selliselt jätkuma ja küsimus on selles, kuidas see sügisvooru 
ajal oktoobris korraldada. Kui me leiamegi uue inimese selleks ajaks, siis ei pruugi ta valmis olla 
seda lõiku tegema. Tegemist on üsna spetsiifilise tööga, mille tegemiseks on vaja teatud 
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ettevalmistust ja teadmisi. Peame olema valmis seda teenust vajadusel sisse ostma, näiteks 
mõnelt teiselt tegevusgrupi töötajalt. 
 
Toimus arutelu tööde jaotuse ja töötasude osas. Rafael Milerman selgitas, et ta ei ole veel 
meetmejuht Ede Teinbas’iga tööülesannete võimalikke muutusi arutanud. Muudatusi 
töötasudes ja ka ülesannetes saab arutada juhatuses järgmisel koosolekul. 
 
Hääletus: 8 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
OTSUSTATI: 
1.1 Kuulutada välja konkurss büroojuhi ametikohale. Konkursi tähtaeg on 15.09.2019. 
 
Rafael Milerman tegi ettepaneku komisjoni moodustamiseks konkursi korraldamiseks, 
konkursile laekunud avalduste läbi vaatamiseks ja juhatusele ettepaneku tegemiseks. Tegi 
ettepaneku valida komisjoni liikmeteks: Rafael Milerman, Ede Teinbas, Kerli Lambing, Heli 
Raidve ja Kadri Kurm. Rohkem kandidaate ei esitatud. 
 
Hääletus: 8 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
OTSUSTATI: 
1.2 Konkursi korraldamiseks, konkursile laekunud avalduste läbi vaatamiseks ja juhatusele 
ettepaneku tegemiseks moodustada komisjon koosseisus: Rafael Milerman, Ede Teinbas, Kerli 
Lambing, Heli Raidve ja Kadri Kurm. 
 
Rafael Milerman tegi juhatusele ettepaneku maksta Kerli Lambing’ule preemiat tulemusliku töö 
ja panuse eest Lääne-Harju Koostöökogus. 
 
Einar Alliksaar taandas ennast arutelult ja hääletuselt. 
 
Toimus arutelu preemia suuruse osas. Tehti ettepanek maksta Kerli Lambing’ule preemiat 
tulemusliku töö ja panuse eest Lääne-Harju Koostöökogus 2000 eurot (brutotasu). 
 
Hääletus: 7 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud. 
OTSUSTATI: 
1.3 Maksta Kerli Lambing’ule preemiat tulemusliku töö ja panuse eest Lääne-Harju 
Koostöökogus 2000 eurot (brutotasu). 
 
Järgmine juhatuse koosolek toimub 09.09.2019 algusega kell 19.00 Vasalemmas. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kerli Lambing 
Protokollija 


